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Słowo Naczelnego
Odznaka „POWSTANIE LISTOPADOWE” 

Przed nami kolejny Rajd Olszynka Grochowska. Kolejny raz jestem w sztabie tego rajdu i kolejny raz szykując się do niego, 
przeglądałem stare materiały i pamiątki z nim związane, czyli regulaminy, opisy tras, zdjęcia itp. Otrzymałem też wiadomość od 
Piotra, naszego komendanta. 
 
Przysłał mi propozycję, którą otrzymał od praskiego oddziału PTTK*, a która dotyczyła zdobywania odznaki „Powstanie 
listopadowe”. Z wielkim sentymentem przypomniałem sobie o takiej odznace i o wielu innych. Pamiętam, że dawniej wielu 
harcerskich instruktorów (w tym i ja) było członkami PTTK, mając tam różne uprawnienia, chociażby Organizatora Turystyki
Pieszej czy Przewodnika Turystyki.
 
Warto chyba wrócić do tych dobrych harcerskich zajęć, jakimi były zdobywania odznak turystycznych i krajoznawczych. Chyba 
przyznacie rację, że turystyka czy krajoznawstwo jest częścią harcerstwa a przynajmniej powinno być. Pomyślałem, że to świetna 
propozycja dla drużynowych. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie zdecydowanie za długo siedzimy przed komputerem 
tudzież innymi urządzeniami elektronicznymi.

Moi drodzy, wychodźmy z domu! Wracajmy na szlaki! Śmiało w teren! Póki jeszcze mamy dużo lasów, parków i terenów zielonych. 
Mobilizujcie drużynę i harcujcie w terenie. Przy okazji zdobywajcie turystyczne odznaki. Naprawdę warto, dają bowiem wiele 
satysfakcji i radości z pokonywanych w trakcie ich zdobywania trudności. Naprawdę zachęcam, zwłaszcza że nadarza się okazja 
w postaci 61 ROG.
 
A żeby nie być gołosłownym i pokazać, że można taką odznakę zdobyć, to po wymianie kilku maili z wiceprezesem Koła 
Turystyki Pieszej Oddziału Praga Andrzejem Kowalskim udałem się do Oddziału PTTK w ostatnią środę w celu zweryfikowania 
wspomnianej odznaki. Na razie jest ona w stopniu brązowym, ale obiecuję, że zmienię jej kolor na srebrny a z czasem i na złoty. 
Czego Wam również życzę.

 

hm. Jacek Czajka
redaktor naczelny

 
*PTTK - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – stowarzyszenie powstałe z połączenia w 1950 roku Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, grupujące turystów i krajoznawców. Towarzystwo stawia 
sobie za zadanie upowszechnianie na terenie Polski turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa.

14

4

11



Praski Świerszcz                             Nr 60          Luty 2020 Praski Świerszcz                             Nr 60          Luty 2020

3

 
Dzień Myśli Braterskiej

22 lutego obchodzimy rocznicę urodzin gen. 
Roberta Baden-Powella i jego żony Olave  
Baden-Powell. Od 1926 r. to święto wszystkich 
skautek, a później także skautów, znane jako Dzień 
Myśli Braterskiej. Miliony członków organizacji 
harcerskich i skautowych przekazują sobie z tej 
okazji najlepsze życzenia i pozdrowienia. Tego 
dnia w Pałacu Prezydenckim odbywa się spotkanie 
z Protektorem Harcerstwa Prezydentem RP.

Spotkanie rozpoczęło się od mszy świętej, 
której w kaplicy prezydenckiej przewodniczył 
bp. Józef Guzdek. Następnie na dziedzińcu 
pałacu Prezydent RP rozpalił watrę. W sali 
kolumnowej przedstawiciele organizacji 
harcerskich i skautowych złożyli meldunek panu 
Prezydentowi. Kolejnym punktem spotkania było 
wręczenie odznaczeń. Jest nam niezmiernie 
miło poinformować, że pośród wyróżnionych 
znalazła się instruktorka naszego hufca hm. Ewa 
Lachiewicz-Walińska. Druhna Ewa otrzymała  
z rąk pana  Prezydenta Medal Stulecia Odzyskanej 
Niepodległości. Serdecznie gratulujemy!

hm. Piotr Piskorski
komendant hufca

Temat miesiąca

Fotografia - Konrad Kmieć 

25 lutego 2020 r. w Dzielnicowym Biurze Finansów 
Oświaty Pragi Południe, przy ulicy Grochowskie 
262, odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia 
Myśli Braterskiej. W pierwszej części, na której 
obecni byli tylko instruktorzy naszego hufca, miała 
miejsce zabawa „ruchowo-głosowa”. Następnie 
komendant hufca hm. Piotr Piskorski przeczytał 
listę instruktorów, którzy za swoja służbę otrzymali 
kolejne złote liście dębowe.

Druga część odbyła się z udziałem zaproszonych 
rodziców, którzy wyróżnieni zostali tytułem 
„Niezawodnego Przyjaciela Hufca”. Również w tej 
części, Kapituła Instruktora Roku, po raz piętnasty, 
przyznała ten zaszczytny tytuł druhnie phm. 
Julicie Przesmyckiej (poczet Instruktorów Roku 
na str.14).

Na zakończenie spotkania związano tradycyjny 
harcerski krąg i uwieczniono spotkanie 
pamiątkowym zdjęciem.

hm. Jacek Czajka

DMB w hufcu
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Czemu jest tak źle, skoro jest 
tak dobrze?

Dziś chciałbym poruszyć temat, który niepokoi 
mnie od jakiegoś czasu. Chodzi o odpływ 
kadry w środowiskach. Niby temat znany od 
dawna, poruszany wielokrotnie i wałkowany 
z każdej strony. Ale nikt nie zastanawiał 
się nad formalnym uregulowaniem kwestii 
bycia drużynowym. Nikt nigdy nie wyciągnął 
konsekwencji od ustępującego drużynowego 
za to, że nie wychował następcy. Non stop 
słyszymy o przypadkach porzucania drużyn. 
Często dzieje się to nagle, bez wcześniejszej 
konsultacji z kimkolwiek i z ignorowaniem faktu, 
że nie ma żadnego następcy. Wtedy albo drużynę 
musi prowadzić niezbyt doświadczony jeszcze 
przyboczny, albo tymczasowo jakiś instruktor 
szczepu, aw najgorszym przypadku inny 
drużynowy, który jedną jednostkę już prowadzi. 

Wiele razy zastanawiałem się, dlaczego do takiej 
sytuacji dochodzi? Na którym etapie harcerskiego 
wychowania popełniamy błąd? Dlaczego osoba, 
która wydaje się odpowiedzialna i świadoma 
konsekwencji swoich działań, nagle staje się 
nieodpowiedzialna i nie myśli o konsekwencjach 
swojego czynu?

Są tacy, którzy powiedzą, że przecież harcerstwo 
to dobrowolność i może lepiej odejść i pozwolić 
rozwiązać drużynę niż działać w niej na siłę 
i sztucznie ją podtrzymywać. Ale są też i ci, 
którzy myślą odwrotnie - że drużynę trzeba 
utrzymać za wszelką cenę i obojętne, kto będzie 
ją prowadził. Jedna i druga koncepcja ma swoje 
uzasadnienie. Zwolennicy jednej i drugiej będą 
mieli swojeargumenty i racje. Tak naprawdę 
trzeba się zastanowić, jak nie dopuścić do 
takiej sytuacji. Jak zareagować odpowiednio 
wcześniej i może warto rozważyć wyciąganie 
konsekwencji w stosunku do tych nie do końca 
odpowiedzialnych drużynowych. Można by 
zawierać z nimi jakieś porozumienie, w którym 
zadeklarują się do prowadzenia drużyny przez 
dwa lata i wychowania następcy po roku. Być 
może taka forma „umowy” działałaby bardziej 
na świadomość osoby, która ją podpisuje. Może 
warto rozważyć wyciąganie konsekwencji wobec 
drużynowych porzucających drużyny. 

Taka konsekwencją mogłoby być na przykład 
wykluczenie z organizacji. Może to drastyczny 
środek, ale przecież nie potrzeba nam w ZHP 
nieodpowiedzialnych osób. Nieco łagodniejszy 
sposób to mogłaby być nagana w rozkazie 
komendanta hufca. Uważam, że napiętnowanie 
takich zachowań mogłoby zahamować ten 
fatalny trend. Jeśli nie pochylimy się nad 
tym problemem, to możemy doprowadzić 
do sytuacji, kiedy co pół roku będziemy 
rozwiązywać i powoływać drużyny albo zmieniać 
w nichdrużynowych. Żeby dobrze wypełniać 
misję, do której zobowiązuje nas Statut, potrzeba 
stabilności. Poczucia bezpieczeństwa i komfortu 
pracy. A tego wszystkiego nie da nam chwiejny 
emocjonalnie drużynowy, który sam nie wie, 
czego chce. Nie widzę usprawiedliwienia dla 
zachowania, gdy nagle jak grom z jasnego nieba 
ktoś oświadcza, że już nie chce być drużynowym 
i odchodzi. 

Ciekawe, czy tak samo łatwo przyszłoby 
mu opuścić swoją rodzinę, zostawić męża 
czy żonę i dzieci. Bo przecież harcerstwo to  
rodzina - tylko trochę liczniejsza. Paradoksem  
jest, że najczęściej odchodzą bardzo młodzi  
ludzie. Nie  mają praktycznie żadnych  zobowiązań 
oprócz pracy czy szkoły, a mimo to twierdzą, 
że nie mają czasu i nie będą w stanie pogodzić 
dalszego życia z harcerstwem. A dobrze wiemy, 
że to kwestia odpowiedniego zarządzania 
własnym czasem i ułożenia sobie odpowiednio 
każdego tygodnia. 

Być może błędy popełniają komendanci  
szczepów wybierając na drużynowych  
nieodpowiednie osoby, takie, które się do tego 
po prostu nie nadają. Czasami może warto 
dłużej poczekać, ale wybrać właściwą osobę a  
nie brać byle kogo tylko dlatego, żeby drużyna 
działała. Może najpierw taki drużynowy 
powinien działać przez na przykład trzy 
miesiące pod ścisłym nadzorem komendanta 
lub nawet współorganizować z nim zbiórki. Po 
tych trzech miesiącach siedliby razem, żeby 
podsumować pracę. Może wtedy wyszłoby, 
że ktoś się nie nadaje lub że tego nie czuje  
i nie chce być drużynowym. Nad problemem 
trzeba się głębiej pochylić. Nie można zamieść 
sprawy pod dywan i udawać, że nic się niedzieje.  
Z czasem będzie coraz gorzej i obyśmy nie 
obudzili się z przysłowiową ręką w nocniku.

phm. Jan Korkosz „Hebel”

Od redaktora: Drogi Druhu, a może mianować na 
funkcję drużynowego tylko instruktorów? Czy to nie 

prostsze rozwiązanie?

Heblowanie
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Harcerski dołek
Zdarza się w naszym harcerskim życiu taka sytuacja, 
kiedy zaczynamy zadawać sobie trudne pytanie: 
„Czy mi naprawdę na tym zależy? Czy ten czas, który 
poświęcam na harcerstwo, nie jest zmarnowany? 
Mógłbym przecież zarabiać albo i odpoczywać, czegoś 
się nauczyć, zrobić coś dla siebie”. Znacie to? Bo ja tak. 
 

Choć nie do końca, jak to opisałem. Aktualnie moje 
harcerskie życie jest mocno biurowe: sprawdzam plany 
pracy, prowadzę szczep od strony formalnej i organizacyjnej, 
próbuję ustalić terminy wizytacji. Nawet dla EuroJam 2020 
opracowuję raport z imprezy. (Czaicie to? Planujemy raport 
podsumowujący przed imprezą! To jest zarządzanie). Gdy 
wracam z pracy, mam ochotę zrobić coś harcerskiego, ale 
wszystkie zadania (jak choćby napisanie tego felietonu) 
wiążą się z pracą przed komputerem, a przed nim siedziałem 
już 8 godzin. No nie chce się. Z drugiej strony nie mam 
też na tyle czasu, by wciągnąć się w coś większego – 
jakaś Olszynka, jakiś zlocik, rajdzik czy praca w jednostce. 
 
Moim motywacyjnym respiratorem są wizytacje drużyn 
harcerskich i jednostek w moim szczepie czy okazjonalnie 
biwaki „211” – to jak na razie trzyma mnie w ryzach. Dlaczego? 
Bo wtedy widzę dzieciaki, dla których wszystko to robimy  
i przypomina mi się sens. Uśmiech bombelka. 

Każdy może zadać sobie pytania, które zacytowałem na 
początku tekstu podobne do moich. Mogą być związane 
ze słabą sytuacją w szczepie, brakiem czasu, naciskiem 
innych osób, wewnętrznymi rozterkami. Tych powodów 
może być naprawdę dużo, tak dużo jak nas. Najważniejsze 
jest jednak, by odpowiedzieć sobie na jedno bardzo, ale 
to bardzo ważne pytanie: „Dlaczego chcemy to robić?”.  
A potem po prostu brać się do pracy. Nie róbcie przerwy 
od harcerstwa, gdyż doświadczenia życiowe mówią, że  
w większości przypadków się z niej nie wraca. Ale dwa 
tygodnie urlopu? Czemu nie. Gdy dopadnie Was harcerski 
dołek i nasza służba zacznie Was, usiądźcie i na spokojnie 
zastanówcie się, za co lubicie harcerstwo. Nasze działania 
co do zasady powodują więcej uśmiechu niż smutku  
(w przeciwnym wypadku zgłoś to komuś), więc zapewne 
uświadomicie sobie, że kryzys jest chwilowy. A jeżeli tak, 
należy

zrobić to, co nam dopomoże – odpocząć, poczytać jakąś 
fajną harcerską książkę, by złapać zajawkę, zrobić sobie  
z kolegami nocowanie pod namiotami. Ale najbardziejcieszy 
praca z dziećmi. Słyszałem wielu starszych instruktorów 
mówiących: - Ale bym poprowadził drużynę. Wtedy było 
najfajniej.
 
Harcerski dołek może spotkać każdego, więc nie należy się nim 
za bardzo przejmować. To minie prędzej czy później, ale od nas 
zależy jak szybko i w jaki sposób z tym dołkiem sobie poradzicie. 

Wasz namiestnik
Stanisław Matysiak

Świat okiem kamienia

 
Pomimo wszystko jestem 

optymistą
Entuzjastyczny felieton Hebla z poprzedniego numeru „Świerszcza”, 
a pisał Hebel o bardzo dobrej pracy nowej komendy hufca, zmusza 
do refleksji. Bo chciałbym zadać pytanie, czy praca poprzedniej 
i praca aktualnej komendy (nie kwestionuję – komendy, 
która intensywnie pracuje) przekłada się na nasze sukcesy. 
 
Niestety nie, powiedziałbym – hufiec się nie rozwija, lecz „zwija”. 
I to „zwijanie” zaczęło się jakiś czas temu. Popatrzmy na kilka 
zjawisk, które widać gołym okiem. Uważam, że każde z nich jest tak 
samo ważne i każdemu z nich komenda hufca, rada szczepowych, 
namiestnictwa, zespół kształcenia poświęcić powinna czas. Powinien 
powstać program autentycznego rozwoju hufca. Stać nas na to. Ale 
co mnie niepokoi?
 
- Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat (tak, kilkudziesięciu) nie 
organizujemy w hufcu kursu instruktorskiego. Piszę instruktorskiego, 
gdyż przed laty nie dzieliliśmy kursów na przewodnikowski i kursy 
drużynowych. Przez lata była to nasza hufcowa marka – byliśmy 
hufcem, który było stać na organizację takiego kursu, przez lata 
(choć nie przed rokiem) mieliśmy na kursy kandydatów. I co? Nie ma 
w hufcu osób, które powinniśmy przeszkolić…

- W czasie minionych lat nasza hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich 
spotykała się systematycznie co miesiąc z kilkoma instruktorami 
lub kandydatami na instruktorów. Dziś tych osób jest coraz mniej.  
I na dodatek drużynowi z otwartą próbą przewodnikowską nie 
spieszą się z jej zamknięciem. Czyżby otworzyli tylko po to próbę, 
aby móc być mianowanymi na funkcję? I dalej przy zdobywaniu 
stopnia już nie pracują? Co na to opiekunowie prób, którzy przecież 
są najbliżej tych drużynowych? 

- Po raz pierwszy nikt z naszych drużynowych nie zostanie 
wyróżniony listem gratulacyjnym Naczelniczki ZHP z okazji Dnia 
Myśli Braterskiej. O czym to świadczy? - Strasznie martwi „zwijanie 
się” ruchu zuchowego. Popatrzmy. Nie ma 296, nie ma 297, zniknęła 
drużyna w 160, zniknęła w 420. W 211 też nie tak dawno była 
jedna gromada więcej. I w naszym hufcu jakby nikt tego faktu nie 
zauważa, nikt nie tworzy programu naprawczego. Jest, jak jest. 
 
- Martwi też brak pracy namiestnictwa starszoharcerskiego. Nie 
wiem, dlaczego w tej grupie metodycznej nie daje się jakoś ruszyć 
z normalną wspólną harcerską pracą. Dlaczego drużynowi nie chcą 
ze sobą współpracować. To kilka drużyn, ale jakże cennych dla hufca. 
 
- Nie będzie zlotu hufca. Moim zdaniem to tragedia. Dlaczego? 
Bo zlot jest szansą, aby rzeczywiście zobaczyć naszą kondycję. Bo 
jest szansą na rywalizację między środowiskami. Szansą, abyśmy 
się po prostu zobaczyli. Zlot hufca ma być zastąpiony przez zlot 
chorągwi. Czy nasi harcerscy decydenci nie widzą różnicy między 
tymi imprezami? Ale decyzja o odwołaniu naszego zlotu to kolejny 
sygnał o „zwijaniu” hufca. - Odrębnym tematem jest akcja zimowa 
(nie rozwija się) i letnia (to temat, który wymaga napisania kolejnego
felietonu).

No tak, powiecie – ponarzekał sobie. A życie jest trudne, ludzie 
wypaleni, chęci coraz mniej, czasu nie ma wcale. Nie, gdybym 
w nas (siebie też) nie wierzył, gdybym uważał, że nie możemy 
być najlepszym hufcem w Polsce, to, co powyżej napisałem, 
zachowałbym dla siebie. A w nas, co napisałem na początku wierzę. 
I wierzę w naszą komendę hufca. Po prostu najwyższa pora zacząć 
zmieniać złe trendy i zacząć się rozwijać.

hm. Adam Czetwertyński

Druh Adam ma głos 
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Fabuła na obozie

„Jest sroga zima, a o lecie już myślę nieśmiało…” śpiewały onegdaj 
„Wołosatki”. Jak na razie srogość zimy do nas nie dotarła ale 
nad letnim obozem rzeczywiści najwyższy czas się zastanowić. 
Ponieważ znajdujemy się w kąciku programowo-metodycznym 
kwestie organizacyjne odłożę na bok – niech się o to troszczy 
komendant zgrupowania. Ja postaram się przybliżyć zagadnienia 
doboru pomysłu na obóz, czyli jego fabuły.
 
Rozpocznę od walki z mitami. Bardzo często kadra instruktorska 
utożsamia fabułę z obrzędowością. Jest to nie tyle daleko 
idące uproszczenie, ale najzwyklejszy błąd, który noszącym 
instruktorskie podkładki nie przystoi. Sięgnijmy zatem do 
najprostszych źródeł internetowych. W „Słowniku Języka Polskiego” 
odnajdziemy następujące objaśnienie terminu obrzęd: utrwalone 
w tradycji, często określone przepisami, czynności i praktyki  
o znaczeniu symbolicznym, towarzyszące jakiejś uroczystości. 
Wikipedia idzie dalej i określa obrzęd jako zespół zakorzenionych  
w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk 
o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejśuroczystości 
o charakterze związanym z charakterem społeczności.  
 
Należy zauważyć wspólne dla obu definicji podkreślenie 
symbolicznego znaczenia podejmowanych działań, ich 
zakorzenienie w tradycji oraz powiązanie z bliżej nieokreślonym 
uroczystym wydarzeniem. W efekcie obrzędy wpływają na 
głębokość przeżywania konkretnej uroczystej sytuacji przez osoby 
w niej uczestniczące. Wzmacniają dumę, wzruszenie, poczucie 
wspólnoty itd. Co więcej – poprzez związek z tradycją ten sam 
obrzęd w danej społeczności przebiega podobnie – charakteryzuje 
się powtarzalnymi elementami. Najlepszym przykładem jest 
obrzęd Przyrzeczenia Harcerskiego. 
 
Od dziesięcioleci w Szczepie „295” przyrzecznie składane jest na 
biało-czerwone barwy. Nieważne, czy jest to sztandar szczepu, 
chusta, znicze w dwóch kolorach, czy powstańcza flaga. Ogień raz 
jest, raz go nie ma, natomiast barwy szczepu być muszą. Jest także 
pieśń Idziemy w jasną… Tak na marginesie dodam, że natknąłem 
się kiedyś na środowisko harcerskie, które owej pieśni nie znało.  
U nich obrzęd przyrzeczenia wyglądał po prostu inaczej. Natomiast 
wracając na swoje podwórko jeszcze raz podkreślę, że niezależnie 
od tematyki obozu przyrzeczenia mają podobny przebieg. Tak 
przez lata budowana jest obrzędowość. Zatem odróżniajmy 
obrzędowość od fabuły, czyli tego „w co się bawimy” na obozie. 
Głównie dlatego, iż temat zabawy nie tworzy sam w sobie poczucia 
więzi i nie wpływa na głębokie przeżywanie. Natomiast jest ważny 
jako narzędzie służące do podniesienia atrakcyjności programu 
oraz jego walorów poznawczych i wychowawczych.

W poprzednim numerze „Świerszcza” hm. Andrzej Banasik 
syntetycznie przypomniał znaczenie poszczególnych 
elementów składających się na triadę harcerskiego 
systemu wychowawczego, tj. idei, metody oraz 
programu. Szczególnej uwadze komendantów obozów 
oraz reszty kadry polecam stwierdzenie, iż program 
ma metodą harcerską prowadzić do sylwetki ideowej 
zapisanej w Prawie Harcerskim. Potraktujcie to jako 
aksjomat harcerskiego wychowania. Ponieważ fabuła 
obozu ma wzmocnić program, postarajmy się dobrać 
ją w sposób maksymalnie dopasowany do potrzeb 
danej harcerskiej społeczności. Zacznijmy do garści 
mądrych cytatów z Statutu ZHP. Wyczytamy w nim, 
że misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, 
czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju 
i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.  

 
Później wśród celów naszej organizacji odnajdziemy to, co 
najlepiej jest osiągać na obozie: stwarzanie warunków 
do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, 
duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju 
człowieka oraz upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, 
przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, 
kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą. 
Pozostaje przeprowadzić w gronie instruktorskim analizę 
potrzeb harcerzy, ich aktualnych deficytów w wymiarze 
indywidualnym oraz grupowym. Odpowiemy tym sobie na 
pytanie, jakie cechy u członków drużyny chcemy rozwinąć, 
w jakich obszarach mamy stawiać owe wyzwania. Chodzi 
oczywiście o priorytety, zatem nie przesadzajmy z ilością!  
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Oczywiście może się okazać, iż zależy nam na wyeksponowaniu 
bardzo wybiórczych wątków, cech lub przykładów zachowań 
z takiej fantastycznej fabuły. Jeżeli zrobimy to świadomie, to 
wszystko w porządku. Gorzej, gdy na siłę będziemy zmuszeni do 
znalezienia uzasadnienia naszego wyboru. Przestrzegam przed 
często niestety spotykaną praktyką polegającą na tym, że najpierw 
ustalamy atrakcyjną fabułę i dopiero później zastanawiamy się, do 
czego może na naszym obozie posłużyć. Wtedy efekt wychowawczy 
będzie zazwyczaj mizerny, choć pozornie program obozu będzie 
odbierany jako wspaniały. Moim zdaniem jest to najprostsza droga 
do zastąpienia obozów harcerskich placówkami wypoczynku,  
a w konsekwencji zamiany procesu wychowawczego na działania 
animatorskie. W związku z powyższymi obawami (ryzykiem) 
mam również dystans do praktyki określania założeń fabuły przez 
komendę zgrupowania. Bardzo trudno jest dobrać pomysł centralny, 
tak aby wpisywały się w niego fabuły poszczególnych obozów. 
Trzeba pamiętać, że to one mają priorytet. Natomiast nie najlepiej 
wygląda sytuacja, gdy wśród np. staropolskich „kaszteli”, „grodzisk” 
i „osad” pojawia się indiańska wioska. Nieco łatwiej jest uzasadnić 
dodatkowe kraje, jeśli fabuła zgrupowania bazuje na książce „W 80 
dni dookoła świata”.

Ostatni etap związany z tematyką obozu jest najprzyjemniejszy. 
Wymyślanie wystroju obozu, elementów pionierki, przebrań, 
motywów przewodnich gier i harców, dobór piosenek czy tematów 
gawęd – cała zewnętrzna otoczka „zabawy w coś”. Tak, zabawy – bo 
obóz podobnie jak praca śródroczna ma również bawić, dawać radość. 
Oczekiwanie harcerzy na możliwość wykazania się kreatywnością, 
niecierpliwe domyślanie się co też rada drużyny ustali w danym 
roku, są argumentami przemawiającymi za wprowadzaniem fabuły 
na obozie. Oczywiście można sobie poradzić również bez niej. 
Bazując na obrzędowości i tradycjach drużyny, być może związanej 
z którąś specjalnością. Niektórym drużynowym będzie w takiej 
sytuacji trudniej, inni poradzą sobie bez problemu. Niemniej zawsze 
warto ten aspekt obozu przemyśleć i podjąć decyzję świadomie. Na 
koniec jeszcze dwie uwagi. Po pierwsze napisałem o fabule obozów 
harcerskich (wszelkichpoziomów wiekowych). Uwagi, zwłaszcza te 
dotyczące fantastyki nie odnoszą się do kolonii zuchowych. Jeżeli 
na danym etapie rozwoju młodego człowieka pudełko zapałek i dwie 
szpilki od nici mogą przekształcić się w wyścigowy samochód – to 
baśniowa fabuła kolonii jest jak najbardziej na miejscu. Po drugie 
swoją tematykę mogą mieć nie tylko obozy stałe, ale także wędrowne.  
 
Zaprzyjaźniona drużyna wędrownicza przemierzając Warmię i Mazury 
czyniła to w konwencji programu „Azja Ekspres”. Był podział marszruty, 
obowiązków, punktacja, zadania na trasie, różne formy transportu  
z przewagą autostopu i inne atrakcje. Nie występowało tylko 
odpadanie z gry poszczególnych patroli po kolejnym trudnym dniu. 
Pomysł tematyczny sprawdził się doskonale, czego i tegorocznym 
komendantom życzę. Przeprowadźcie proces myślowy zgodnie  
z powyższą„ściągawką” i dajcie znać jak poszło.

hm. Krzysztof Rudziński „BREDIS” HR

Żeby było łatwiej – nieco przykładów. Jeżeli harcerze 
mogą być za mało samodzielni czy zaradni (rozwój 
społeczny), mogą potrzebować wyzwań sportowych/
turystycznych (rozwój fizyczny), wymagać większego 
oczytania, bystrości (rozwój intelektualny) albo 
potrzebować zgrania/integracji (rozwój emocjonalny) 
to wybierzmy właśnie te obszary jako wiodące dla nas 
na tegoroczny obóz. Oczywiście w drużynie występuje 
zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi osobami 
oraz zastępami. Niemniej jednak wskażemy sobie 
najistotniejsze cele. Biorąc pod uwagę, iż obóz jest 
podsumowaniem pracy rocznej, nie będzie błędem 
wykorzystanie celów śródrocznych zapisanych 
w planie pracy drużyny. Istnieje jednak możliwość, 
że cele okażą się odmienne, bo ocenimy efekty naszej 
pracy w ostatnim roku, dostrzeżemy nowe wyzwania 
lub weźmiemy na obóz członków kilku drużyn.  
 
Kolejnym krokiem będzie ustalenie, które fazy obozu, 
elementy programu oraz jakie formy pracy najlepiej 
sprzyjają realizacji wybranych wcześniej celów 
(wyzwań). Przykładowo zajęcia sportowe w postaci 
rozgrywek czy konkurencji indywidualnych albo gry, 
harce lub rajdy/wycieczki będą rozwijać tężyznę fizyczną. 
Natomiast zwiększona dawka śpiewanek, kominków 
czy ognisk lepiej wesprze rozwój intelektualny czy 
duchowy. Formy zajęć nakierowane na sukces grupowy 
wzmocnią integrację w zastępach podobnie jak 
„kozacka” pionierka u najstarszych harcerzy. Należy przy 
tym bezwzględnie pamiętać, że nierozerwalną częścią 
programu wychowawczego na obozie są tzw. czynności 
codzienne. Sprzątanie, mycie, poranna zaprawa fizyczna, 
apel, całodniowe utrzymanie porządku, warty i służby 
itd. to też jest program!

Dopiero na sam koniec możemy zastanowić się, jaka 
tematyka obozu będzie się najlepiej wpisywać w nasze 
zamiary programowe. Jeżeli nasze wyzwania odnoszą 
się w większości do sfery fizycznej, to lepsza będzie 
fabuła nawiązująca do żeglarstwa (flisactwa), starożytnej 
Grecji (igrzyska) czy średniowiecznego rycerstwa niż 
taka, która odwołuje się do „pensji dla dobrych panien”. 
Tutaj istotne jest pytanie: „fikcja” czy „rzeczywistość”? 
Nie jestem zwolennikiem fabuł dziejących się  
w „nieziemskich” uniwersach ani odwołujących się do 
różnych „supermocy”. 

Głównie dlatego, że utrudniają bezpośrednie odwołanie 
się do otaczającej nas przyrody albo rzeczywistości. 
Zwykła babka lekarska, mięta, lipa, brzoza, maliny 
czy pszenica będą miały swoje nazwy i właściwości 
niezależnie od tego, czy znajdziemy się w starożytnej 
Grecji, Rzymie, Egipcie, na flisackiej tratwie lub  
w indiańskim obozowisku. 

Użyte na potrzeby „magicznych” eliksirów lub dekoktów 
mogą już wymagać przemianowania zgodnie z treścią 
fabuły i tym samym zaburzać proces poznawczy harcerzy. 
Podobnie ma się rzecz ze wszelkiej maści wynalazkami 
rodem z utworów science-fiction lub fantasy. Indiański 
tomahawk albo wikiński topór istniały, zaś świetlny 
miecz Jedi jak dotąd nie powstał. Podobna uwaga 
dotyczy postaci Marvela. „Gryzie” się to z naturalnością 
metody harcerskiej.
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“K” jak klimat (nr 20)
Mój Ulubiony Instruktor spojrzał za okno. Straszna plucha, 
nie chce się wychodzić z mieszkania. O ile lepiej byłoby... 
(dalej nie napiszę, bo wiecie, co Mulin sobie myśli). Ale wyjść 
musiał, bo obiecał jednej druhnie z jego ulubionej organizacji, 
że przyjdzie na warsztaty. A przyjście gdziekolwiek wymaga 
wyjścia. Taka to paskudna logika.

Temat warsztatów był fascynujący. Klimat. Oczywiście 
klimat na naszej matce Ziemi, który to klimat jest jak 
kobieta - po prostu zmienny. No, nie całkiem jak kobieta, 
bo ta (Mulin to doskonale wiedział) zmienna bywa - raz jest  
z nią lepiej, raz gorzej. A klimat zmienia się jednoznacznie 
na gorszy. Co prawda Mulin zaczął się zastanawiać  
z trudem przedzierając się przez ulice swego miasta, czy nie 
byłoby wspaniale, gdyby wzdłuż tychże ulic rosły drzewa 
pomarańczy. Ale nie doszedł do żadnych wniosków, gdyż 
dotarł na warsztaty i spotkał tam członków swej ulubionej 
organizacji. Nie można myśleć o pomarańczach, gdy się 
rozmawia o wychowaniu... Fakt. Nie, nie dowiecie się, jak 
przebiegały Mulinowe warsztaty. Opowieść o jego uczuciach, 
stresach, zagubieniach, radościach, o jego obecności w obcym 
mu warsztatowym miejscu zajęłoby miejsce dwóchfelietonów. 
Nie miejsce tu, by opisywać Mulinowe problemy.

Wniosek z warsztatów wypływał jeden - jest źle, będzie 
jeszcze gorzej. Ciepełko nadejdzie, klimat się zmieni, 
kopalnie węglowe w Polsce są bez sensu, CO2 coraz 
więcej i oceany stają się jednym wielkim syfonem  
z wodą sodową, Żuławy niedługo będą zalane (tu Mulin się 
zastanowił - po co nasza władzabuduje przekop przez Mierzeję 
Wiślaną, jeżeli niedługo Mierzei nie będzie?). Czekają nas 
nieprawdopodobne nowości. I Mulin w to, co mu mówiono na 
warsztatach, uwierzył. 

I pomyślał (myślenie jest jednak ulubioną jego czynnością): 
- A gdyby tak jego cała ulubiona organizacja zajęła się tym 
problemem? Gdyby promowała ograniczenie jedzenia 
mięsa, gdyby paliła mniejsze ogniska, gdyby jeździła na 
jamboree tylko pociągami (czyli zrezygnowała z przelotów 
do Korei za cztery  lata), gdyby dążyła do tego, by  
w każdej miejscowości montowano panele fotowoltaiczne, 
gdyby na serio zajęła się sadzeniem lasów itd.,. itd. 
Gdyby powstał kompleksowy program, którego realizacja 
obowiązywałaby każdego członka organizacji... Myślał 
tak sobie Mulin, myślał. A następnie ciężko westchnął  
i postanowił wypić kolejną filiżankę dobrej kawy. Bo czymś 
przecież musiał się pocieszyć.

“M”, czyli o mądrych (nr 21)
Mojemu Ulubionemu Instruktorowi coś się od rana nie wiodło. 
Woda pod prysznicem była za zimna, skarpetki trafiły mu się 
od dwóch par, a w pojemniku na chleb Mulin odnalazł dwie 
nadpleśniałe bułeczki. - Co za życie - pomyślał. - Czy nie lepiej 
jest raniutko wypić filiżankę dobrej kawy i dać sobie spokój z tymi 
codziennymi, banalnymi czynnościami? Jakiś prysznic, jakieś 
bułeczki... Jak żyć? - Mulin potrząsnął głową i zaczął myśleć.
 
Myślenie to (tak, tak, wiemy)... Mulin się zamyślił. A myślenie, 
wbrew niektórym. ma kolosalną przyszłość. Myślał więc Mulin  
o czymś, co jest mu najbliższe. Była to jego ulubiona organizacja. 
Ku swemu nieszczęściu (czy to przez te bułeczki?) zaczął 
filozofować. I zaczął się zastanawiać, czym jest mądrość. Zwykła, 
ludzka, uczciwa mądrość. Obejrzał się wokoło. Nawet popatrzył  
w lustro, Nie, nie zobaczył w okolicy człowieka mądrego. 

A jak to jest w jego ulubionej organizacji? Czy są w niej ludzie 
mądrzy? I czy mądrzy ludzie są jej potrzebni? Pomyślał chwilę (tak, 
tak, pomyślał) i zaczął przypominać sobie dorosłych członków 
jego ulubionej organizacji. Najwięcej było ambitnych. Dużo też 
znał dobrych organizatorów. Znalazł wśród nich instruktorów 
skłonnych do poświęceń a nawet takich, którzy po prostu są w niej 
z nudy, bo nie znaleźli sobie w życiu czegoś lepszego do robienia. 
Był między nimi głupawy wesołek i kilku przemądrzalców, którzy 
wiedzą wszystko najlepiej. Byli też leniwi (tzw lenie patentowani), 
aktywiści, starcy chcący być całe życie młodzi i młodzi udający 
starców. Wielu, bardzo wielu. Mulin przypomniał sobie jeszcze 
kilka typów, ale pomyślał, że nawet pomyśleć o nich nie powinien.

Tylko tych mądrych, prawdziwych filozofów, jakoś w jego 
ulubionej organizacji było stanowczo za mało. Przypomniało 
mu się zdanie jego nauczyciela sprzed lat, który dzielił ówczesną 
inteligencję na ludzi uczonych (których nie cenił) i mądrych. 
Dawał przykład wiejskich mędrców, do których przychodzi po 
poradę pół wsi. Takich ludzi zupełnie nieuczonych, ale mających  
w okolicy ogromny autorytet.- Gdzie są ci mądrzy w mojej 
ulubionej organizacji - szepnął Mulin do siebie. Bardzo mu ich 
brakowało, niech to będzie wesołek, ale mądry. Niech będzie 
mądry leniwiec - tak by chciał z mądrym członkiem jego ulubionej 
organizacji porozmawiać. I wiedział, o czym. 

Cóż, nie ma bułeczek, pora na filiżankę dobrej kawy. Pewnie nic 
dobrego Mulina tego dnia nie czeka...

  
Hm. Adam Czetwertyński 

Literki druha 
Adama
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Z notatnika 
drużynowej (1)

 
„Wiewióry” chcą mieć zbiórkę w terenie W piątek 
w trakcie rady drużyny Zuzia, zastępowa zastępu 
„Wiewióry z leśnej dziury”, niespodziewanie 
powiedziała: 
- Druhno, moje dziewczyny nie chcą mieć zbiórki  
w szkole, chcą iść w teren. 

O, to coś nowego, pomyślałam, uśmiechając się 
radośnie i zapytałam: - Ale gdzie chcecie iść i po co?
A Zuzia na to: - Rozmawiałyśmy w zastępie, chcemy 
zaliczyć kilka zadań na stopnie. Dwie dziewczyny 
zdobywają ochotniczkę, trzy tropicielkę, a ja z Kaśką 
pionierkę. W regulaminie stopni wyczytaliśmy, że 
niektóre zadania trzeba realizować w terenie.

- No dobrze, może umówimy się na jutro, a teraz mam 
wam jeszcze do przekazania kilka
informacji.
- Dziękuję druhno, nie myślałam, że tak łatwo pójdzie - 
zakończyła Zuźka.
Co miała na myśli, przecież cały czas robię wszystko, 
żeby dziewczyny same coś nowego zaproponowały 
- pomyślałam prowadząc dalej radę. Propozycja Zuzi 
poruszyła pozostałe dziewczyny. 

Znowu wychodzi przed szereg - wyczytałam na ich 
twarzach. A jednak coś się ruszyło w tej mojej drużynie. 
Ucieszyła mnie ta sytuacja. Po zakończeniu rady 
zaproponowałam Zuzi, aby z Kasią przyszły następnego 
dnia o 10.00 na Rondo Waszyngtona. Spotkamy się przy 
popiersiu Ignacego Paderewskiego.
- Na Rondzie, a nie w szkole? - zapytała zaskoczona 
Zuzia.
- Chciałyście w terenie – odpowiedziałam.
No i następnego dnia, a była to sobota, szłam  
z gotowym pomysłem na zbiórkę zastępu „Wiewiór”. 
Chciałam, żeby spotkały się w kompleksie leśnym 
położonym najbliżej naszej szkoły. A był nim Park 
Skaryszewski noszący imię Paderewskiego. Tam można 
wykonać najprostsze zadania terenowe. Dziewczyny 
były punktualne, ja również.

- Czuwaj! - powitałyśmy się serdecznie. 
Zaproponowałam spacer. Weszłyśmy w główną aleję 
parku.
- Druhno, po co my tu idziemy? My chcemy do lasu - 
zaczęła Zuzia.
- Zaraz o tym będziemy rozmawiały, a teraz popatrz na 
tablicę informacyjną, którą tu widzimy i przeczytaj ją 
na głos.
- Ojej, jaki ten park jest stary - zawołała Kasia - tyle 
razy tu przychodziłam z mamą na spacery i tego nie 
wiedziałam.
- No widzicie, chodźmy dalej - i poprowadziłam 
dziewczyny do białej kapliczki. Teraz informacje 
przeczytała Kasia.

- To ta kapliczka cały czas tu stała w czasie wojny  
i służyła jako skrytka dla członków z konspiracji, ale kto 
by pomyślał, że tu można coś ukryć - zastanawiała się 
Zuzia.
- No dziewczyny, idziemy dalej.
Pogoda była słoneczna, ale wiał chłodny wiatr, więc 
skierowałam się do wodospadu szukając w okolicy 
ławki, na której mogłybyśmy usiąść w zacisznym 
miejscu. Wyjęłam z torby plan parku i regulaminy 
stopni. Zuzia uśmiechnęła się znacząco.
- Tu możemy zrobić zbiórkę - zawołała.
- Zgadłaś, siadajcie i zajrzyjmy teraz do regulaminów 
stopni. Jak już powiedziałaś, mamy w zastępie dwie 
przyszłe ochotniczki, trzy tropicielki i was - dwie 
pionierki. Zuzia z Kasią popatrzyły z radością na 
siebie, poklepały się po kolanach, zaklaskały dwa razy  
i stuknęły się pięściami.
- Co to za rytuał?
- To nasz znak radości!
Otworzyłam wymagania na stopień ochotniczki 
i poprosiłam Zuzię, żeby przeczytała punkt drugi 
„Techniki harcerskie”. - Jakie mamy tu zadania dla 
przyszłych ochotniczek?
  
 

Zuzia czytała: - Wyznaczanie stron świata za pomocą 
słońca, przedmiotów terenowych i busoli, marsz po znakach 
patrolowych. Druhno, czy można tu te zadania zrealizować w 
parku zamiast w lesie?
- Oczywiście - krzyknęła Kaśka - popatrz Zuziu, ile tu jest 
drzew i woda, i teren zróżnicowany…
- Druhno, a my jakie będziemy miały zadania - Zuzia nie 
wytrzymała.
- Wy, moje panie, przygotujecie cała zbiórkę i zaliczycie 
zadania z działu „Doskonalenie
harcerskie” oraz z działu „Poszukiwanie pól służby”. - Aż tyle 
- na to Kasia.
- Przygotowując zadania z terenoznawstwa wykorzystacie 
posiadaną już wiedzę, a pozostałymi podzielcie się dowolnie 
między siebie…
 
Tak zaczął powstawać program zbiórki zastępu „Wiewióry  
z leśnej dziury”. O całej zbiórce w Parku Skaryszewskim 
napiszę następnym razem.

 
hm. Róża Karwecka

drużynowa drużyny, w której jest zastęp 
„Wiewióry z leśnej dziury”
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„Polityka ochrony bezpieczeństwa dzieci w Związku Harcerstwa 
Polskiego” to dokument, który wszedł w życie 29 czerwca 2016 
r. na mocy uchwały Głównej Kwatery. W uchwale znajdują się 
ustępy o obowiązkowym zapoznaniu się wszystkich drużynowych, 
komend i pełnoletnich członków związku z treścią dokumentu, 
która nie jest ani długa, ani zawile napisana, ani niepraktyczna. 
Jej przekaz jest jasny, a postanowienia oczywiste i wydawać by się 
mogło, że drużynowi, bo to oni mają najbliższy kontakt z dziećmi, 
wręcz podświadomie stosują się do przyjętych zasad. Pytanie, czy 
do wszystkich w równym stopniu.

„Nie proponuj i nie prowokuj zabaw wymuszających zbytnią 
bliskość fizyczną” – tak brzmi ostatni punkt kodeksu dobrych 
zachowań, kluczowego elementu polityki. Z pozoru wszystko 
jasne, przecież nie będziemy kazali naszym harcerzom się całować,  
w końcu to dzieci. No właśnie, harcerzom. Co z harcerzami 
starszymi i wędrownikami? Przecież oni są starsi, dojrzalsi, 
kolokwialnie mówiąc bardziej „kumaci”. Tacy chyba zrozumieją 
sens i cel gry w „gwałt” - w końcu chodzi o „integrację i dobrą 
zabawę” (swoją drogą chwytliwa nazwa, nieprawdaż?). Z takiego 
założenia wyszła drużynowa harcerzy starszych, pod której 
skrzydłami rozwijała się swego czasu moja harcerska przygoda.

Był rok 2015, przełom czerwca i lipca, obóz w stanicy  
w Kosarzyskach (polecam serdecznie, piękne góry i malowniczo 
położone schronisko), dwa zastępy, żeński i męski, po około  
6 osób. Najmłodsi uczestnicy akcji letniej mają niecałe 14 lat 
(byłem jednym z nich). Najlepszym i wywołującym największy 
entuzjazm stałym elementem dnia była wyżej wymieniona gra. 
Zabawa polega na „walce” o osobę siedzącą w środku kręgu 
poprzez, uwaga… pocałowanie jej w policzek. Załóżmy, że na 
środku siedzi dziewczyna, wywołuje jeden numer i jedną literkę 
(kolejno chłopca i inną dziewczynę) i zabawa się rozpoczyna. 
Wybrany chłopiec ma za zadanie dostać się do siedzącej  
i skraść jej całusa, wybrana dziewczyna ma ją obronić, całując 
„napastnika” w policzek. Brzmi jak fajna zabawa i rzeczywiście 
naiwnie myśleliśmy, że taka rzeczywiście była. W końcu wszystkie 
chwyty dozwolone (można było „przeciwnika” lub „przeciwniczkę” 
powalić na ziemię, podciąć itp.). Rok później, obóz w lipcu (tuż po 
wprowadzeniu uchwały) nad równie pięknym jeziorem Sinowa. 
Sytuacja się powtarza, choć nie tak często. Tym razem to nie 
obóz drużyny, a dwóch szczepów, na obozie są z nami zuchy, 
grę trzeba ukrywać pod kryptonimem „całuski”. Z nie mniejszym 
zaangażowaniem grają harcerze, harcerze starsi i kadra. 

„Wypaczenie” – taka refleksja przebiega mi przez głowę cztery 
lata po tym, kiedy ostatni raz widziałem ludzi bawiących się  
w „gwałt”. Ludzi przekonanych o tym, że się bawią, w jakże 
niewinną zabawę. Czego to jest wypaczenie? Po pierwsze 
zdrowego budowania więzi między ludźmi młodszymi od siebie 
(patrząc z perspektywy kadry). Taka gra odciska piętno na relacjach 
z rówieśnikami. Być może u niektórych takie stwierdzenie wywoła 
uśmiech politowania, ale czy okrutne stwierdzenie „zostałem  
zgwałcony/zgwałcona” nie nabiera w tym momencie nowego 
oblicza? Oblicza żartobliwego, bagatelizującego, odpukać, 
możliwość realnego zagrożenia? Czy trzeźwo myślący człowiek 
będzie się chciał zadawać z kimś, kto mnie „zgwałcił”, tutaj  
w znaczeniu „nadużył kontaktu fizycznego w postaci całusa” (i to 
innego niż na powitanie, czy pożegnanie)? Idąc dalej, czy nie stawia 
to pod ścianą dzieci o charakterze bardziej introwertycznym, 
kiedy reszta drużyny woła: „No chodź! Będzie fajnie! Na pewno 
nic ci się nie stanie.”? Już w tym momencie taka osoba staje przed 
wyborem: być wyobcowanym z grupy, bo nie będzie uczestniczyć 
się w tym, co fajne dla reszty, czy może

„bawić się” wbrew własnej woli i chęci, ale za to poprawić 
swoją pozycję, „przyjaźnie” budowaną w grupie. Już dzieje się 
krzywda i to zarówno tej osobie, jak i tym, którzy nieświadomie, 
idąc za drużynowym (tak jak ja i inni moi znajomi na 
pamiętnych obozach), krzywdzą kolegę czy koleżankę. Po 
pierwsze nieświadomie krzywdzą, po drugie w jakimś  stopniu   
przesuwa   się    ich   prywatna   granica   konvtaktu fizycznego, 
seksualnego, tak krucha w takim wieku (nie mówiąc już  
o dzieciach bardziej wycofanych).
  

 
Kłaniają się też inne zasady polityki, w której stwierdzono: 
„Nie inicjuj sytuacji kontaktu fizycznego z wychowankiem 
(m.in. siadanie na kolanach, uściski, głaskanie, przytulanie). 
W przypadku, kiedy dziecko tego potrzebuje (ból, tęsknota za 
domem, strach) nie czyń tego na osobności”, „Nie prowokuj 
dzieci do rozmów na tematy intymne, nie pozwalaj na sprośne 
lub dyskryminujące żarty, komentarze lub piosenki”, czy  
w końcu trzy bardzo ważne zasady: „Pamiętaj, że wychowujesz 
głównie przez osobisty przykład. Twój dobry wizerunek nie 
zawsze Cię ochroni”, „Pamiętaj, że ktoś inny może mylnie 
interpretować twoje działanie lub słowa, niezależnie od Twoich 
dobrych intencji” oraz „Szanuj prawa osobiste, wrażliwość  
i prywatność młodych ludzi”. 

Nawet z pozoru głupawa gra może być powodem przykrych 
problemów. W przypadku opisanym wyżej, całe szczęście nie 
była. Przykładów nieodpowiedzialnego podchodzenia kadry 
do kontaktów fizycznych jest więcej. Kadra całująca się na 
środku placu apelowego to tylko wierzchołek góry lodowej. 
Związki między kadrą a uczestnikiem też się zdarzają. Są  
i gorsze, skrajne przypadki, często nie wynikające z zaniedbań 
kadry, a ze wzorców zdobytych „gdzieś”, czy to w internecie, 
czy (najtrudniejsze do opanowania) w domu. We wszystkich 
przypadkach należy być bardzo wyczulonym, ostrożnym 
i rozważnym. Najważniejszym jest zachowanie zdrowego 
rozsądku i poradzenie się bardziej dowiadczonych od nas 
instruktorów czy pedagogów. Wspomniana tu wielokrotnie 
„Polityka ochrony” to jedynie pomoc i bardzo istotna 
wskazówka zarówno jeśli chodzi o to, czego nie robić (Kodeks 
dobrych zachowań), jak i co robić (Procedura postępowania 
w przypadku przekroczenia strefy bliskości). Trzeba ją znać, 
ale słowo nie zastąpi czynu. W tym przypadku stanowczego io 
bardzo wąskim marginesie błędu. Obyśmy umieli odpowiednio 
zareagować, jeśli będzie trzeba.
 
Ku przestrodze, ale z optymizmem,
 

ćwik Franciszek Pokora „Zielony”
przyboczny 295 WDH Sulima

O złej zabawie  
i jej skutkach
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Wychowanie 
duchowe

 
„Słabość krusz,

Ducha tęż”

W ostatnich dwóch numerach „Praskiego Świerszcza” 
(grudzień 2019 i styczeń 2020)podzieliłem się refleksjami 
na temat tego, co to moim zdaniem jest harcerstwo i po co 
jest harcerstwo. Oba te teksty służyły mi do uporządkowania 
pojęć przed dyskusją o roli duchowości i wychowania 
duchowego w harcerstwie. 
 
Najpierw refleksja ogólna. Po zapoznaniu się z wieloma 
materiałami dotyczącymi ZWDiR (Zespołu Wychowania 
Duchowego i Religijnego) w GK ZHP uważam, że nigdzie 
nie określono precyzyjnie jego roli, charakteru i zadań, 
często spłycając i sprowadzając je do działań fasadowych 
typu organizacja mszy świętej, rekolekcji lub udział  
w okolicznościowych wydarzeniach. W praktyce 
podkreślano i uwypuklano rolę religii kosztem wychowania 
duchowego, co wynika chyba z braku rozumienia tych 
pojęć. W przejrzanych harcerskich materiałach nie 
znalazłem odpowiedzi na pytanie: czym jest duchowość  
i czym ma być wychowanie duchowe. Na tym tle pozytywnie 
wyróżniają się refleksje i przemyślenia hm. Jolanty Łaby 
oraz hm. Tadeusza Perzanowskiego. Wszystko inne, z czym 
się zapoznałem, ma charakter opisowy i postulatywny, 
wtórny wobec metody i programu – traktujący wychowanie 
duchowe jako uzupełniający, ale niekonieczny do nich 
dodatek i oddaje osobiste refleksje i życzenia autorów nie 
do końca pojmujących, czym jest duchowość i wychowanie 
duchowe. Natomiast bardzo trafnie określono, czym jest 
rozwój duchowy, ale o tym za chwilę.

Otóż wychowanie duchowe ma na celu wykształcenie 
duchowości, czyli stworzenie ducha, którego będziemy 
używali (prężyli - to nawiązanie do refrenu w Hymnie 
Harcerskim) w walce z przeciwnościami i wyzwaniami 
świata, w którym żyjemy. W tym miejscu myślę o tym,  
o czym śpiewał Jacek Kaczmarski w swoich piosenkach – 
polecam, warto sobie przypomnieć. 

Oto cytat ze „Zbroi”: Dałeś mi, Panie, zbroję; / Dawny kuł 
płatnerz ją. / W wielu pogięta bojach, / Wielu ochrzczona krwią. 
I cytat z „Arki Noego (Arrasów wawelskich)”: Każdy z was jest 
łodzią w której / Może się z potopem mierzyć / Cało wyjść  
z burzowej chmury / Musi tylko w to uwierzyć! 

Idąc dalej - to od nas zależy, jaki ten duch będzie, jakiej będzie 
jakości, czyli jak będziemy go rozwijali. Rozwój duchowy 
rozumiem jako nieustanne podnoszenie jakości życia, co 
wiąże się z rozwojem najważniejszych dla nas wartości, takich 
jak sprawiedliwość, prawda, miłość, piękno, radość, wolność, 
harmonia…, a przede wszystkim z budowaniem relacji  
z Bogiem i urzeczywistnianiem Boga w życiu. (Niewiem, co 
poradzić tym, którzy w Boga nie wierzą). Rozwój duchowy 
jest nieustannym dążeniem do poszukiwania głębszego 
zrozumienia i pełniejszego kierowania się w życiu określonym 
systemem wartości, a harcerski system wartości oparty jest 
na zasadach chrześcijańskich. Rozwój duchowy osiąga się 
wypełniając obowiązki wobec samego siebie, innych ludzi  
i swojego otoczenia oraz otwierając się na to, co duchowe - co 
znajduje się poza zasięgiem materialnego postrzegania świata.  
 

Duchowość określana jest jako „najgłębsze wartości 
i znaczenia, według których żyją ludzie” (Philip 
Sheldrake: A Brief History of Spirituality, Wiley-
Blackwell, 2007). Pamiętacie słowa Jezusa „Nie 
samym chlebem człowiek żyje”? Oznaczają one, 
że potrzebujemy od życia czegoś więcej niż tylko 
zaspokojenia podstawowych potrzeb. Nasze umysły 
wykraczają poza bezpieczeństwo, pożywienie  
i rozmnażanie. Ograniczenie się do tych trzech rzeczy 
prowadzi do poczucia braku życiowego spełnienia. 
Tu kłania się także Piramida Maslowa, czyli teoria 
hierarchii potrzeb. Praca nad własną duchowością, czyli 
rozwój duchowy pomaga nam osiągnąć wewnętrzną 
harmonię, poczucie spójności wewnętrznej, pozwala 
nam zrozumieć naszą naturę oraz zbliżyć się do 
naszego Stwórcy. 
 
Harcerstwo określa i wytycza naszą drogę wędrówki 
przez życie, a każda wędrówka to czas i przestrzeń, które 
składają się na trud doświadczeń, które nas kształtują 
i rozwijają. Każde zdarzenie w życiu człowieka jest 
częścią jego duchowej ścieżki, każdapojawiająca się 
myśl jest jednym krokiem. Co więcej - nie ma zdarzeń 
pozbawionych znaczenia, choć niektóre wydają 
się ważniejsze i bardziej doniosłe, a inne prawie 
niezauważone. Każdy krok jest potrzebny, by dotrzeć 
do celu. Tak jak na każdystopień trzeba wejść, by 
dostać się na kolejne piętro budynku. 

Osiągając pewien poziom intelektualnej i duchowej 
dojrzałości, nie przestajemy dalejszukać. Wiemy, że 
jest coś więcej, i aktywnie do tego dążymy. Z tego 
powodu czytamy kolejne książki, słuchamy wywiadów, 
bierzemy udział w seminariach i pokazach filmowych. 
Wchłaniamy kolejne dawki informacji i analizujemy 
je. To bardzo ważne: analiza, a nie bezkrytyczne 
przyjmowanie wszystkiego, co usłyszymy. Jakże 
temu wszystkiemu kłania się harcerska idea i metoda. 
Wszystko, co robimy w harcerstwie, wszystko, do 
czego zostało ono stworzone, to skupienie się na tym, 
co w harcerstwie jest najważniejsze - ukształtowanie 
określonego typu psychicznego, czyli wychowanie 
człowieka. Jeżeli harcerstwo ma być sposobem na 
życie, to sposób ten musi wynikać z Idei wdrukowanej 
w kodeks moralny jednostki ukształtowanej harcerską 
metodą i programem oraz wszelkimi działaniami 
socjalizującymi - uczącymi życia w grupie/
społeczeństwie. Wychowanie duchowe w harcerstwie 
ma na celu rozwój duchowy, przez co rozumiem 
działania podejmowane w celu pobudzania własnej 
wewnętrznej natury do wzrostu; poszukiwanie 
ostatecznego kształtu swojej istoty; doskonalenie 
siebie poprzez odkrywanie tajemnic wszechświata 
po to, aby jak najlepiej przejść przez życie realizując 
harcerskie ideały.

 
hm. Andrzej Banasik

Od redakcji. Oświadczamy, że powyższy tekst wyraża osobiste poglądy autora.
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Instruktor harcerski – podharcmistrz, członek 
Harcerskiego Kręgu Seniorów „Łysica-Żubry” z hufca 
Starachowice, Chorągwi Kieleckiej. Poeta, wieloletni 
uczestnik, współorganizator i piewca „Świętucha”, czyli 
Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego.

„Apel”
Zewrzyjmy szeregi w Dniu Myśli 
Braterskiej,
Szare, zielone mundury włóżmy,
To płyną nuty piosenki harcerskiej,
Z ognisk gorących niech ścielą się dymy.

Krąg wielki uczyńmy, podajmy dłonie,
Aby kraj objęły łańcuchem miłości,
Braterstwo i przyjaźń w sercach zapłonie,
A twarze ozdobi uśmiech radości.

Odrzućmy niesnaski, podszepty, podziały,
Jesteśmy z jednej gliny ulepieni,
Harcerz to człowiek wspaniały,
Krzyż na mundurze jako świętość ceni.

On nas jednoczy, drogą pokazuje
Do jednego Pana i Jego Kościoła,
Myśli Braterskiej wiara potrzebuje,
Którą skaut odwagą, czynami przywoła,

Czuwaj!
Harcerski okrzyk niech roznieca światłość
Dla tych, którzy błądzą w ciemności 
istnienia,
Polska dla ludzi pozostanie Matką,
Hasło połączy wszystkie pokolenia.

„Instruktorzy Roku” Hufca 
ZHP Warszawa Praga-Południe

2005 pwd. Magdalena 
Kowalczyk

2006 phm. Karol Gzyl 2007 phm. Joanna 
Stefaniak

2008 phm. Zuzanna 
Pacholczyk

2009 phm. Anna 
Bodzińska

2010 phm. Aneta 
Chabowska

2011 phm. Krystyna 
Mamak

2012 pwd. Marzena 
Kowalska

2013 phm. Rafał Molasy

2014 phm. Kinga 
Żelechowska

2015 phm. Stanisław 
Matysiak

2016 pwd Karolina 
Kubicka

2017 pwd Agata Plewa 2018 phm. Marcin 
Jóźwiak

2019. phm. Julita 
Przesmycka
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Genowefa Maga 
(1923-2012)

Urodzona w Kętach. W latach 1941-1945 była łączniczką w oddziale 
AK „Lis” w Czechowicach. Od  1975 roku pracowała w Kuratorium 
Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej. Instruktorka harcerska – 
harcmistrzyni. Wychowanka wielu harcerskich pokoleń, aktywna 
członkini Harcerskiego Kręgu Seniora w Mesznej z Hufca Beskidzkiego, 
Chorągwi Śląskiej. Poetka. Zmarła w Bielsku-Białej.

„Ocalić od zapomnienia”
Ocalić od zapomnienia
Trzeba pamiątki dawnych lat,
By z trudu harcerskich przeżyć
W historii pozostał ślad.

Choć starań wymaga to wiele
I nam już sił jest brak,
Tak działać nam wszystkim trzeba
Że skauci są, byli i będą.

Chociaż się zmienia czas,
Bo są potrzebni ludziom:
Jak środowisku las,
Jak Ziemi słońce i woda,

A strudzonemu wiatr,
Jak pokój całemu światu,
A zakochanym kwiat.
To, co myśmy przeżyli,

Harcerze wcześniejszych już zdarzeń
Niech z kart choć wyczytają
I włączą do swych marzeń
Ci młodzi co po nas przyjdą

I trud podejmą działania.
By historię harcerskiej prawdy
Ocalić od zapomnienia

Waldemar Podworski 
(1941-2018)

Instruktor harcerski – podharcmistrz, członek 
Harcerskiego Kręgu Seniorów „Łysica-Żubry” z hufca 
Starachowice, Chorągwi Kieleckiej. Poeta, wieloletni 
uczestnik, współorganizator i piewca „Świętucha”, czyli 
Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego.

„Apel”
Zewrzyjmy szeregi w Dniu Myśli 
Braterskiej,
Szare, zielone mundury włóżmy,
To płyną nuty piosenki harcerskiej,
Z ognisk gorących niech ścielą się dymy.

Krąg wielki uczyńmy, podajmy dłonie,
Aby kraj objęły łańcuchem miłości,
Braterstwo i przyjaźń w sercach zapłonie,
A twarze ozdobi uśmiech radości.

Odrzućmy niesnaski, podszepty, podziały,
Jesteśmy z jednej gliny ulepieni,
Harcerz to człowiek wspaniały,
Krzyż na mundurze jako świętość ceni.

On nas jednoczy, drogą pokazuje
Do jednego Pana i Jego Kościoła,
Myśli Braterskiej wiara potrzebuje,
Którą skaut odwagą, czynami przywoła,

Czuwaj!
Harcerski okrzyk niech roznieca światłość
Dla tych, którzy błądzą w ciemności 
istnienia,
Polska dla ludzi pozostanie Matką,
Hasło połączy wszystkie pokolenia.

Kącik poezji
Jan Brzechwa
(1898-1966)

Właściwie Jan Wiktor Lesman, urodzony w 
Żmerynce; poeta pochodzenia żydowskiego, 
autor wielu znanych bajek i wierszy dla dzieci, 
satyrycznych tekstów dla dorosłych, a także tłumacz 
literatury rosyjskiej. Zmarł w Warszawie.

„Harcerzom”
Gdyby tak z sześćdziesiąt lat
Spadło z mojej głowy,
Byłby ze mnie harcerz-chwat,
Druh wasz - zastępowy.

Głos mam niezły, dobry słuch,
To tak, jak wy sami,
Toteż śpiewałbym za dwóch
Razem z harcerzami.

Kurz bym zmiatał z wami wraz
Z drzwi, ze ścian i z pował
I posadzki szkolnych klas
Dzielnie froterował.

Z harcerzami zwiedzałbym
Każdy kąt ciekawy,
Z harcerzami bym jak w dym
Chodził na zabawy.

Co dzień czytałbym im coś
Z książki lub z kurierka,
A gdy mieliby już dość,
Grałbym z nimi w berka.

Dobry przykład brałbym z was
W pracy mej codziennej,
Wiersz napisałbym nie raz
Do gazetki ściennej.

A gdy wiosny pierwszy wiew
Głosi powrót ptaków,
Każdy z nas by pośród drzew
Sklecił schron dla szpaków.

Ale chociaż byłbym rad
Zmienić kolej losów,
Trudno zrzucić tyle lat,
Zmyć siwiznę z włosów.

Jeszcze żyje we mnie duch
Poetyckiej mowy,
Choć nie jestem zuch ni druh,
Ani zastępowy.
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